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Svenska Budoförbundet 
THE SWEDISH BUDO FEDERATION L'UNION SU~DOISE DE BUDO 

SEPT-OKT INFO 1983 

KENDOSEKTIONEN 

PIWTOKOLL F'H -\N .S 'I'Yl<ELSDIÖTE J 083-09 -01 

Nä rv ar;:u1dc: li a ns L11n c11Jcrg 1 Bo<'] ll 6ök, Lenna rt Ljncler, 

Lars c~rlberg oc h Kjell Söd e rstr öm. 

Förhjnrler ~nmä lt a v ijj örn C8orda s och 

Kjell Linnhberg. 

FOinl-\LIA 

\.HS~lÖTE 

al Mötet ~ppnR~es och dagordnin gen fa s tställdes. 

a) lians L redogjorde för årsmötet som hålls den 

29 oktober i Fisksätraskolan. 

b) Verksamhetsberättelsen 1982-83 presenterades 

och gorlkändes. 

c) Beslöts att framlägga följande motion till 

årsmötet: 

"Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att 

~raderingar i kendo och iaido genomförs i 

sektionens regi samt att i framtiden inom 

eller utom landet genomförd gradering, 

liksom rle i landet redan befintliga, häri

genom blir giltiga." 

d) Styrelsens utformning inför det kommande 

verksamhetsåret diskuterades med valbered~ 

ningen. Boel H meddelade att hon och Björn 

Csordas inte kommer att sitta kvar • . 

3 SEKTIONSKAPTE\' a) Hans L utsågs till sektionskapten tills 

vidar~. 

§ 4 _GHADEHINGAR a) Fr~gan om kyu-graderingar lämnades till 

nästa vc rks amh e i s/1.rs c1 rbets~rupJ.H"r att 

arbeta med. 

b) Lars C informe rade att han och Lena Ca rlberg 

f :H t t il 1 s t ,\ n rl från S h in d o Mus o Ry u Jod o , 

,Japan, att gr,1rlera upp ti.11 1 Dan. 
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~ 5 ..\RBETSGHUPPER a) 13esliits att omorga ni..s era arbetsgrupperna (AG) 

inför komm a rnie verksr1mhetsår för att bättre 

möta rJdan~e f~rh &lla nde~. Antalet AG blir 

tr~ Pnligt fHlj a nde: 

~ 6 AVSLUTNING 

AG KENDO 

AG IAIDO 

AG JODO 

a) Då inga övriga frågor fanns förklarade 

or~föranden mötet avslutat. 

vid protokollet: justeras: 
/ 

Boel Höök Hans Lundberg 
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